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פרשת קרח, א' תמוז תשפ"א לפ"ק

שמשון הערש טייטעלבוים    

א( איך האב געדארפט פארן קיין וויליאמסבורג, איך האב געטראכט צו לאזן די 
קאר אין קרית יואל, און פון דארט פארן מיט די באס קיין וויליאמסבורג, איך קום 
אן צום באס סטאפ זעה איך די באס הייבט שוין אן אוועק פארן, איך האב אנגעהויבן 
ווייזן מיט דעם דרייווער מיט די הענט ער זאל ווארטן אויף מיר, און שטילערהייט 
האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל באמערקן ווי איך ווייז אים מיט די 
זיך  און ער האט  אים  ווייז  איך  ווי  אייבערשטער ער האט באמערקט  הענט, שכח 

אפגעשטעלט ספעציעל פאר מיר. 

ווייב,  מיין  פאר  מתנה  געוויסע  א  קויפן  געוואלט  שטארק  זייער  האב  איך  ב( 
פארגאנגענעם שבת פרשת בהעלותך האב איך מיך נאכאמאל דערמאנט פון דעם 
זאל עס קענען קויפן פאר  געבעטן דעם אייבערשטן איך  און איך האב נאכאמאל 
איז  וואס  גאסט  א  אינדערהיים  מיר  ביי  אריין  קלאפט  שבת  מוצאי  יענעם  איר, 
איינגעשטאנען ביי מיר א צייט צוריק, און ער האלט א מתנה אין די האנט, וואס מיינט 
איר וואס האט ער געברענגט? יא גוט צוגעטראפן, טאקע דאס וואס איך האב געבעטן 

דעם אייבערשטן אז איך וויל אזוי שטארק קויפן פאר מיין ווייב! 

רפאל פירסט   

 איך האב זיך אהער געצויגן אין שטעטל פאר אפאר וואכן צוריק, די קאר וואס 
איך האב געהאט ביז היינט איז געווען פון די ארבעט וואו איך האב געארבעט פארן 
זיך אהערציען אין שטעטל, אזוי אז איך האב מיך געטראפן אן א קאר. אין שטאט אז 
מען האט נישט קיין קאר איז נישט אזוי שווער, אבער אין שטעטל ווען פון איין פלאץ 
ביזן צווייטן איז נישט אזוי נאנט קען מען ממש נישט אן א קאר, איך האב אנגעהויבן 
בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג "הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל האבן א 
פיינעם קאר, א גרויסע קאר וואס האט גענוג פלאץ פאר די גאנצע משפחה", עס האט 
נישט אויסגעזעהן אז דאס גייט אזוי שנעל געשעהן צוליב פארשידענע סיבות וואס 
האט זיך געמאכט, אבער איך האב ווייטער יעדן טאג געבעטן דעם אייבערשטן אויף 

דעם. 

ביז איין שיינעם טאג איז די ישועה אנגעקומען, איך האב געטראפן א וועג וויאזוי 
איך קען יא האבן א קאר, איך האב אריינגעגעבן אלע דאקומענטן פאר די קאמפאני 
און ביז א קורצע צייט איז עס צוריק געקומען אז זיי קענען מיר פארקויפן די קאר וואס 

איך האב געדארפט, שכח הייליגע באשעפער!

         
               

              
   מען גרייט זיך צום זוממער סעזאן אין שטעטל

אזוי ווי אלע יארן פארט דער ראש ישיבה שליט"א ארויס מיט 
די בחורים אין קעמפ צו וויילן אויף די זומער וואכן, ווייט אוועק פון 
די שטאט, וואו מען קען זיין אפגעזונדערט פון די שטאט'ישע גאסן, 

און זיך קונה זיין אסאך גוטע זאכן בתורה ותפילה.

דאס יאר איז געפלאנט אז דער ראש ישיבה שליט"א מיט די 
אזוי  שטעטל  אין  זוממער  אויפהאלטן  זיך  וועלן  הישיבה  בחורי 
די  פאר  זכיה  א ספעציעלע  איז  דאס  יאר,  דעם פארגאנגענעם  ווי 
איינוואוינער פונעם שטעטל, וואס קענען מיטהאלטן פונדערנאנט 
ווען  ישיבה שליט"א, בפרט  פונעם ראש  און תפלות  די שיעורים 
מען קענען האבן די זכיה מיטצוהאלטן דעם שיעור התחזקות וואס 
דער ראש ישיבה שליט"א לערנט פאר יעדע נאכט, וואס דעמאלטס 
אביסל  הערן  צו  ווייט,  און  נאנט  פון  אידן  פארן  צו  אויך  קומען 
ווארימע ווערטער און זיך דערכאפן דאס הארץ, און זיך דערמאנען 
א קוק צו טון אויפן הימל, און געדענקען אז דער באשעפער פירט די 
וועלט וויאזוי ער וויל, און וואס מ'דארף ווענדט מען זיך נאר צו אים.

די זומער וואכן זענען די בעסטע הכנה צו די הייליגע טעג, מען 
מיט'ן  און  הימל  און  ביימער  די  מיט  נאר  קעמפ  אין  פארברענגט 
אייבערשטן, עס איז גארנישט דא פאר די אויגן, נאר חומש, משניות 
און גמרא, און מיט דעם טוט מען מאכן די ריכטיגע הכנה צו ראש 

השנה, וואס איז שוין אט אט דא.

וויליאמסבורג  פון  און  שטעטל  פון  קטנה  ישיבה  בחורי  די 
וועלן פארברענגן די זוממער טעג אין א קעמפ וואס איז ספעציעל 
אפגעדונגען געווארן פאר די חשובע בחורים, וואס דאס וועט זיכער  
זיין גאר א גרויסע תועלת פאר די חשובע בחורים, וואס וועלן מיט'ן 
אייבערשטענ'ס הילף אריינכאפן אסאך תורה - פרקים משניות און 
בלעטער גמרא, און אזוי אויך אלע גוטע מדות ומעשים טובים וואס 

די חשובע מגידי שיעורים שליט"א לייגן אריין אין זיי.  

מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער זומער אויך זיין א גרויסע 
סוקסעס אזוי ווי אין די פארגאנגענע יארן, מען וועט זיך אנשעפן 

פילע הויפענעס מיט תורה ויראת שמים.

א וועלט פון חיזוק קאמפיין תשפ"א
גאר שטארק איז אריינגעקומען די צדקות פון די איינוואוינער 
פון שטעטל פונעם היי יעריגן קאמפיין "א וועלט פון חיזוק", עס 
דערקענט זיך די הכרת הטוב וואס די משפחות אין שטעטל האבן 
צום ראש ישיבה שליט"א, וואס האט אויפגעשטעלט דעם הייליג'ן 
שטעטל, מיט דעם איינעם ציל אז מיר זאלן האבן א ווינקל וואו מען 
קען אויפציען ערליכע אידישע דורות אן די שמוציגע גאסן וואס 
איז היינט דא ליידער, די קינדער ווערן אויפגעצויגן הייליג מיט א 
שטארקע אמונה אינעם אייבערשטן, די משפחות לעבן פרייליך און 

צופרידן, מען דארף נישט גארנישט - נאר דעם אייבערשטן.

יעצט אז מען האט געקענט אריינברענגן א שטיקל הכנסה פאר 
די קהלה וועט זיך עס זיכער דערקענען אין אלע הינזיכטן, מען וועט 
ביז  ווי  פארנעם  שטארקערע  א  אויף  הקדושה  גבולי  זיין  מרחיב 
היינט. דאס וואס מען זעהט יעצט איז נאר א קליינע פארצענט וואס 
עס קומט נאך אין די ציקופנט, די תלמוד תורה און די סקול וועט גאר 
בקרוב דארפן האבן נאך א בנין, כדי צו קענען ארייננעמען די פרישע 
קינדער וואס קומען צו יעדע פאר וואכן, בתי מדרשים ווערן געבויט 
איינס נאכן צווייטן, שטחים ווערן אפגעקויפט פאר די מוסדות צו 
בויען פרישע בנינים פאר אלע נצרכים וואס וועט נאר אויספעלן גאר 

בקרוב פארן ציבור.

דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל אלץ קענען האבן די 
זכיה ארויסצוהעלפן דעם הייליגן רבינ'ס מוסדות, פון וואו עס קומט 

ארויס חיזוק פאר די גאנצע וועלט.

סימן טוב ומזל טוב 
מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר  

מרדכי אהרן היילפרין נ"י וזוגתו פערל תחי'
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן אין זכות פון העלפן אזוי געטריי די מוסדות זאלן 
זיי זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט.



       ראש ישיבה שליט"א

פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

דער הייליגע רבי געזאגט: מען דארף נישט ביים לערנען, נאר.

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז הבחור שמעון ראטה נ"י
 ישיבה קטנה היכל הקודש וויליאמסבורג

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

ביים וועם איך נעם געב איך. 

ְׁשַנת  ַּתמּוז,  ד'  ֻחַּקת,  ַּפְרַׁשת  א'  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה'  ְּבֶעְזַרת 
תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

אּוְנז  ַּביי  ִזיְך  טּוט  ָוואס  ַאִּביְסל  ֶדעְרֵצייְלן  ִדיר  ִוויל  ִאיְך 
אּוְנז  ַּביי  ֶגעֶווען  ִאיז  ַׁשָּבת  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ֶדעם  ֶקעְמּפ;  ִאין 
ֵזייֶער ֵׁשיין, ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס קּוֶמען ִמיר ִזיְך צּוַזאם ַאֶלע 
ָּבחּוִרים אּון יּוְנֶגעַלייט, קֹוֶדם ִזיְנְגט ֶמען ְזִמירֹות ְלָכבֹוד ַׁשָּבת 
אּון ָנאְכֶדעם ֶזעֶנען ִמיר ִזיְך ְמַחֵזק ִמיְטן ֶרִּביְנ'ס ִדיּבּוִרים. ִמיר 
ָהאט  ָוואס  קֹוַרח  פּון  ַמֲחֹלֶקת  ִדי  פּון  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ָהאְּבן 
ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶֹׁשה ַרֵּבינּו אּון ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, קֹוַרח ַוֲעָדתֹו ָהאְּבן 
ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען ֶקען ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶווען ֶמען 
ִאיז ּכּולֹו ְּתֵכֶלת ָאֶדער ֶווען ֶמען ָהאט ַא ַּבִית ָמֵלא ְסָפִרים ַא 
ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב ִמיט ְסָפִרים, ֶער ָהאט חֹוֶזק ֶגעַמאְכט פּון מֶֹׁשה 
ַרֵּבינּו ָוואס ָזאְגט ַאז ֶמען ָזאל ֵלייְגן ֵאיין ֶּבעְנְדל פּון ְּתֵכֶלת אּון 

ָדאס ִאיז ֶגענּוג. 

ָהאט  ֶער  ָוואס  קַֹרח  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶֹׁשה ַרֵּבינּו אּון ִזיְך ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ְמַבֵּטל ַזיין 
צּו ִאים ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין 
ִווי ֶקען ַזיין ַאז רּוָחִנּיּות ָזאל ַזיין ִאין ַגְׁשִמיּות אּון ַגְׁשִמיּות ִאין 
רּוָחִנּיּות, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ְּתִהִלים קו, טז(: "ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹשׁה 
ַבַּמֲּחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ה'", ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין 
ִווי ַאזֹוי ֶעס ֶקען ַזיין ַאז מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ֶוועם ִדי ּתֹוָרה רּוְפט ָאן 
ְצִוויְׁשן  ַארּום  ִזיְך  ְדֵרייְדט   - ָהֱאֹלִקים"  "ִאיׁש  א(:  לג,  )ְדָבִרים 
ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ִאיז ַּבאֶׁשעְפִטיְגט צּו ַמאְכן ָׁשלֹום ְצִוויְׁשן ֵאייֶנער 
ֶרד מֶֹשׁה  ִאיֶנעם ְצֵווייְטן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ְׁשמֹות יט, יד(: "ַויֵֵ
ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם", ָאט ִאיז ֶער אֹויְפ'ן ַּבאְרג ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ָאט ִאיז ֶער ְצִוויְׁשן ֶדעם עֹוָלם, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ְׁשמֹות 
ֳחָרת ַוֵיֶּשׁב מֶֹשׁה ִלְשּׁפֹט ֶאת ָהָעם ַוַיֲעמֹד ָהָעם  יח, יג(: "ַוְיִהי ִממָָָ
ַאֲהרֹן  ִמיט  ֶזעְלֶּבע  ָדאס  אּון  ָהָעֶרב";  ַעד  ַהּבֶֹקר  ִמן  מֶֹשׁה  ַעל 
ַהּכֵֹהן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַּבאֶׁשעְפִטיְגט ִמיְט'ן ַמאְכן ָׁשלֹום ְצִוויְׁשן 
ֶמען  ַדאְרף  ַּבִית  ָׁשלֹום  ַמאְכט  ֶמען  ֶווען  אּון  ַווייּב  אּון  ַמאן 
ִזיְך ַאָראְּפָלאְזן ְוכּו' ֶרעְדן ָּכל ִמיֵני ַזאְכן ְוכּו', אּון ָאט ִאיז ֶער 
"ְקדֹוׁש ה'" - ֶער ֵגייט ַאַריין ִאין קֹוֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְוכּו'; ָדאס ִאיז 
ִווי  ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ֶער ָהאט  ָטעּות,  ֶגעֶווען קַֹרח'ס 

ָדאס ֵגייט צּוַזאֶמען.

ְזכּותֹו  מֶֹׁשה  ִיְׂשַמח  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַאז  ַּבאִוויְסט  ִאיז  ֶעס 
ַזייֶנע  ַאֶלע  ֶדעְרֵצייְלט  ֶגעֶלעְגְנֵהייט  ַא  ַּביי  ָהאט  ָעֵלינּו  ָיֵגן 
ִּגְלּגּוִלים, ֵאייֶנע פּון ֵזיי - ִווי ֶער ֶגעֶדעְנְקט ִזיְך ַזייֶעְנִדיג ַּביים 
דֹור ַהִּמְדָּבר, ָהאט ִאים ַזיין ֵאייִניְקל ֶדער ֵהייִליֶגער ֵייֶטב ֶלב 
ֶגעֶווען  ִּביְסטּו  ֶוועם  ֶגעְפֶרעְגט: "ֵזייֶדע, ִמיט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ַּביי ִדי ַמֲחֹלֶקת?" ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ִּבין ֶגעְׁשַטאֶנען 
ֶגעְפֶרעְגט:  ִוויֶדער  ֶלב  ֵייֶטב  ֶדער  ִאים  ָהאט  ַזייט",  ֶדער  ִאין 
"ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין, דּו ִּביְסט ִניְׁשט ֶגעְׁשַטאֶנען ִמיט מֶֹׁשה 

ִניְׁשט  ִזיְך  ֶקעְנְסט  "דּו  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים  ֶער  ָהאט  ַרֵּבינּו?!" 
ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ְגרֹויס ֶדער ִנָסיֹון ִאיז ֶגעֶווען; קַֹרח ָהאט ֶגעַהאט 
ֶגעֶווען  ִאיז  ִאיְדן, ֶעס  ַאֶלע ֵׁשייֶנע  ֶרִּבי'ס ִמיט  ַאֶלע  ִזיְך  ִמיט 
ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ִוויְסן ָוואס ֶמען ָהאט צּו טּון, ַווייל קַֹרח ָהאט 
ֶער  ִאיז  ֶּבֱאֶמת  ָאֶּבער  ה',  עֹוֵבד  ַאן  ִווי  ֶגעְׁשֶטעְלט  ַאֶהער  ִזיְך 
ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִווי  ַאזֹוי  ַאִּפיקֹוֶרס,  ַאן  ֶגעֶווען 

)ַעֵיין ְירּוַׁשְלִמי ַסְנֶהְדִרין, ַדף נ.(: 'קַֹרח ִמין ָהָיה'".

ִאיְך ֶוועל ִדיר ָנאְך ְׁשַרייְּבן ָוואס טּוט ִזיְך ָדא ִאין ֶקעְמּפ, 
ִווי  ִקיְנֶדער  ַמייֶנע  ִמיט  ֶיעְצט  ָטרּוד  ַאִּביְסל  ִּבין  ִאיְך  ָאֶּבער 
ַלאְנג ַמיין ַווייּב ִּתְחֶי' ֶוועט ַאֵהיים קּוֶמען ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס 
ִהיְלף. ָדא ִאיז ַמָמׁש ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעשה 
יב(: "ֶדער ֵפייֶער ְּבֶרעְנט אּון ֶדער ָקאְך ָקאְכט ֵפייֶנע ַמֲאָכִלים"; 
ַמאְכט  ֶמען  ַרָּבה,  ְּבַהְתָמָדה  ֶלעְרֶנען  יּוְנֶגעַלייט  אּון  ָּבחּוִרים 
ֶיעְדן ָטאג ִסיּוִמים ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה, אֹויְך ֶוועְרן ְמקּוָרב ֶיעְדן 
ִזיְך  ַחיּות  ְפִריֶׁשע  ַא  ִמיט  ֵזיי קּוֶמען  ְמקּוָרִבים,  ְפִריֶׁשע  ָטאג 

ְמַחֶי' ַזיין ִמיְט'ן ֶרִּביְנ'ס ֵעצֹות.

אֹויְך ִאין ֵמייְדל ֶקעְמּפ ָהאְּבן ִמיר ְמַיֵּסד ֶגעֶווען ַא ְּפַלאץ 
ָדאְרט  ַמאְכן  ְּבָקרֹוב צּו  ָהאף  ִאיְך  יּוְנֶגעַלייט,  ִדי ּכֹוֵלל  ַפאר 
ַא ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ַפאר ִדי ַּתְלִמיִדים ְּכֵדי צּו ְמַחֵזק ַזיין ִדי ּכֹוֵלל 
יּוְנֶגעַלייט. ַאז דּו ִוויְלְסט ִזיְך ִאיֶּבעְרֵצייְגן ָוואס ֵהייְסט ֶלעְרֶנען 
ּתֹוָרה ְּבַהְתָמָדה ַכאּפ ִזיְך ַאִריֶּבער ַאִהין, ֶוועְסטּו ֶזען ִמיט ַדייֶנע 
אֹויְגן ִווי ְפַלייִסיג ֶמען ֶלעְרְנט. ַפאְרִמיָטאג ֶלעְרְנט ֶמען ֶדעם 
ֶיעְצט  ֶמען  ֶלעְרְנט  ָטאג  ֶדעם  ְּבֶמֶׁשְך  ָנאְכֶדעם  ְגָמָרא,  ְּבַלאט 
ֲהָלכֹות ַׁשָּבת אּון ָנאְכִמיָטאג ֶלעְרְנט ֶמען ֲהָלכֹות ָטֲהָרה. ִאיְך 
ָדאְרט,  ַאַריין  ֵגייֶען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ְגִריְסן פּון  ְּכֵסֶדר  ַּבאקּום 
ֵזיי ָזאְגן ֶּפה ֶאָחד ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַהְתָמַדת 

ַהּתֹוָרה.

ִאיך ַוואְרט צּו ֶהעְרן פּון ִדיר; ָכאְטִׁשיג ְׁשַרייּב ִמיר ִּבְכַתב 
ֵזייֶער צּו  ִאיְך ֶּבעְנק  ִמְׁשָּפָחה,  ַדיין  ַמאְכְסט אּון פּון  ָוואס דּו 

ֶהעְרן ֵׁשייֶנע ַזאְכן פּון ִדיר.

ַא גּוְטן ָטאג.

וועלכע פון די פיר 
תירוצים זענען 
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                       ב( לערנען אביסל

                                    ג( זאגן די ווערטער
                             ד( לערנען שנעל
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